ZWROT PODATKU Z BELGII za rok 20 _____

Dane osoby rozliczającej się

|

Pzrebieg zatrudnienia w Belgii

NN numer

___________________________

|

1. od dnia _____________ do dnia ___________

Nazwisko i imię ___________________________

|

2. od dnia _____________ do dnia ___________

Data urodzenia

|

3. od dnia ________________ do dnia _____________

|_____| _____| _______|

Twój dochód brutto,poza Belgią __________

□ zł □ euro |

Dołącz wszystkie karty podatkowe /loonfische 281.10/

Poda

Dane partnera fiskalnego

|

◊ Przebieg zatrudnienia w Belgii

NN numer

___________________________

|

1. od dnia _____________ do dnia ___________

Nazwisko i imię ___________________________

|

2. od dnia _____________ do dnia ___________

Data urodzenia

|

3. od dnia ________________ do dnia _____________

|_____| _____| _______|

Dochód brutto poza Belgią __________

Stan cywilny, zaznacz właściwe

□ zł □ euro

|

◊ nie pracuje

Dołącz wszystkie karty podatkowe oraz tzw. wakacyjne

◊ wolny/wolna
◊ żonaty/zamężna,/ partnerstwo, podaj datę ślubu/partnerstwa |_____| _____| _______|
◊ wdowiec/wdowa

Podaj adres zameldowania w Polsce: ulica ___________________________________________ nr __________________
kod pocztowy _______________ miejscowość ________________________________________

3. Dane dzieci:

Nazwisko i imię dziecka

data urodzenia

1
2
3

Podaj numer konta bankowego, wybierz właściwe: □ w Polsce □ w Belgii □ innym kraju____________
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
bic code banku ___________________________ Nazwa banku ____________________________________
Nazwisko właściciela konta bankowego _______________________________________________________
Dane kontaktowe
telelefon +48 _________________________________________ Telefon +32 __________________________________
email

_________________________________________ @ ______________________ . __________________

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z realizacją zlecenia oraz zlecam rozliczenie mojego
podatku Kancelarii Podatkowej BEAN reprezentowanej przez Nolle L.A.
1.
2.
3.

Oświadczam, że znane mi są warunki rozliczenia podatku w Belgii oraz przyjmuję do wiadomości, że czas oczekiwania na zwrot
podatku jest zależny od terminu rozpatrzenia rozliczenia rocznego przez belgijski Urząd Podatkowy.
Oświadczam, iż przedłożyłem/przedłożyłam do rozliczenia podatku wszystkie karty podatkowe za dany rok podatkowy, uzyskane za
pracę na terenie Belgii, a także zostały ujawnione moje wszystkie dochody uzyskane w innych krajach.
Zobowiązuję się do przedstawienia pism/decyzji z belgijskiego urzędu podatkowego w ciągu 14 dni od daty wydania dokumentu przez
urząd.

Powyższe potwierdzam własnoręcznym podpisem:

Miejscowość

_____________________ Data

|____| ____| _____|

Podpis klienta  _____________________________

www.kancelariabean.com || www.beanpodatki.pl

